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IJsvereniging Kantens
Op zaterdag 23 december 2017 tegen 17.30 uur vertrokken ongeveer 50 leden van onze IJsvereniging vanuit
t Schienvat naar het kunstijs op Kardinge. Een prachtig avondje schaatsen en natuurlijk kon er geschaatst
worden voor een medaille. Er waren vier stempelposten ingericht, waaronder een gele stempelpost, bemand
door de 'gele brigade' van IJsvereniging Kantens.

Schaatsen in Kardinge
Wanneer er geen vorstperiode komt en er geen gebruik van onze
eigen ijsbaan gemaakt kan worden, is er op zaterdag 17 februari as,
tussen 18.00 en 20.00 uur voor de leden weer gelegenheid om gratis
te schaatsen op de ijsbaan van Kardinge.
Opgeven kan tot 12 februari as. bij  55 18 92.
Graag tevens doorgeven of u over eigen vervoer beschikt en of er
meerdere mensen mee (zouden) kunnen rijden.
Mensen die geen lid zijn, maar wel graag meegaan, kunnen zich
opgeven bij Jacob Wever: jacobwever@hotmail.com of kom even
langs aan de Kooistraat 36 in Kantens.

Na afloop en terugkeer in Kantens
stond een hapje en drankje klaar in
t Schienvat en werd er nagepraat tot
ongeveer 22.00 uur. Hartelijk dank
voor de goede verzorging in t Schien-
vat. Het schaatsen werd mede
mogelijk gemaakt door Stichting
STROKA, waarvoor ook onze har-
telijke dank.

Natuurlijk wenst het bestuur van
uw ijsvereniging U allen een voor-
spoedig, gelukkig en vooral gezond
2018 toe. Wij hopen natuurlijk op
een goede vorstperiode met veel
ijs- en schaatspret op de ijsbaan of
wellicht op natuurijs.

Mocht dit niet zo zijn, dan staat op
zaterdag 17 februari 2018 een 2e
avondje schaatsen gepland in Kar-
dinge.

Het bestuur
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Eemsmond wordt
steeds digisterker
In ons dagelijks leven zijn computers en internet belangrijk. Steeds meer
zaken worden digitaal geregeld. Denk maar aan bankzaken, in contact
blijven met vrienden of familie, werk zoeken of het aanvragen van een
zorgtoeslag. En dan is het lastig als je hier (nog) niet zo handig mee bent.

Daarom biedt Gemeente Eems-
mond, in samenwerking met Bibli-
onet Groningen, alle inwoners de
mogelijkheid om deel te nemen
aan gratis computer- en internet-
cursussen. Het gaat om de begin-
nerscursus 'Klik & Tik' en de cursus
'Digisterker'; voor mensen die zelf-
standig hun zaken met de digitale
overheid willen regelen.

Cursussen in 2018
Het hele jaar door worden de twee
cursussen aangeboden op de
woensdagochtend van 09.00  11.30
uur in de bibliotheek in Uithuizen.
'Klik & Tik' is voor mensen die
kennis willen maken met de com-
puter en het internet. Het gaat hier
om basisinformatie. Je leert de

eerste beginselen van omgaan met
de computer en internet.

'Digisterker' is bedoeld voor men-
sen die al wat meer ervaring met
internet hebben en bijvoorbeeld wel
al een e-mail kunnen versturen. In
deze cursus leer je hoe je gebruik
maakt van digitale
(overheids)diensten van onder an-
dere de gemeente.
Beide cursussen zijn gratis en voor
iedereen toegankelijk. Je hoeft geen
lid te zijn van de bibliotheek.

Aanmelden
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de bibliotheek in Uithuizen, bij Hans
Versteeg  088 506 18 68 of via
uithuizen@biblionetgroningen.nl.
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1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd)
Hallo, Mijn naam is Erika Plas; ik
woon samen met mijn man en zoon
in Rottum en ben 28 jaartjes jong.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
In mijn vrije tijd lees ik graag een
mooi boek of ik maak figuurtjes met
paper quilling.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Mijn favoriete ontbijt is een geroos-
terd broodje kaas.

4. Wat is je favoriete kleding-
stuk?
Een spijkerbroek, zit lekker en lek-
ker eenvoudig.

5. Waar krijg je de meeste ener-
gie van?
Van onze zoon Benjamin.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Alleen in de auto staat de radio aan
op Q-music omdat mijn man daar
graag naar luistert.

E.I.K. Nieuws
Coöperatie Energie Initiatief Kantens en omstreken, kortweg E.I.K. heeft
als doel Kantens-Stitswerd-Rottum en omgeving energieneutraal te
maken. Dat wordt bereikt door met zijn allen energie te besparen (o.a.
door Buurkracht) en zelf energie te gaan opwekken.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Die is er niet echt.

8. Met welke BN-er zou je wel
eens willen dineren en waarom?
Met onze lieve koning om kennis
met hem te maken.

9. Wat zou je doen met € 1 mil-
joen?
Ik zou een deel aan familie geven
en de rest zou ik investeren.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Zwemmen.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Een wereldreis maken.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Aan Piet Wijnterp.

Daarnaast zoekt E.I.K. eigen in-
komsten om zo elk jaar een potje
met geld te hebben. De leden bepa-
len waaraan dat potje met geld
wordt besteed. Dat kunnen  ener-
gieprojecten zijn, maar ook sociale
projecten.

Postcoderoos dak familie
Lenstra, Oosterweg 6, Kantens
Op het dak van de familie Lenstra
komen 120 coöperatieve zonnepa-
nelen. Zoals op de presentatieavond
is aangegeven, kunnen inwoners
van Kantens-Stitswerd-Rottum,
maar ook in de verdere omgeving
hieraan meedoen.
Voor één certificaat (= één zonne-
paneel) moet € 99,00 worden be-
taald, daarna heeft de deelnemer
15 jaar een jaarlijks voordeel van
ongeveer € 11,00 per certificaat en
is daarmee ook lid van de Coöpera-
tie E.I.K..
Op het moment van schrijven is al
meer dan 80% van de certificaten
verkocht.

Andere projecten SDE+,
daken/ruimte gevraagd
Om zelf energie (zon/wind) te kun-
nen opwekken is ruimte nodig.
Daarom zijn we al in contact getre-
den met een aantal agrariërs en zijn
we aan het kijken of we met elkaar
(met SDE+ subsidie) een zonne-
dak/kleine windmolens kunnen rea-
liseren. Zo wekken we onze eigen
energie op en verdienen we samen
met de agrariër ook nog eens geld.
Voor één project heeft de Coöperatie
al een subsidiebeschikking binnen
en kunnen we aan de slag.

We zijn van plan alle dak/grond
eigenaren in Kantens-Stitswerd-
Rottum en omgeving te benaderen
over mogelijke samenwerking.
Helaas voldoen niet alle daken aan
de voorwaarden voor subsidie,
maar dat gaan we samen onder-
zoeken.

NLD de energiemaatschappij
die ‘van ons’ is
We hadden er al reclame voor ge-
maakt, maar nu kunt u zich ook
rechtstreeks aanmelden bij onze
eigen energieleverancier Noorde-
lijk Lokaal Duurzaam (NLD), zie
www.noordelijklokaalduurzaam.nl/
energie-initiatief-kantens-e.o

Bij onze energieleverancier gaat de
winst niet naar verre aandeelhou-
ders, maar naar de Energie Coöpe-
raties in Groningen-Friesland en
Drenthe. Als winstvoorschot krijgt
de Coöperatie alvast € 75,00 per
klant per jaar uitgekeerd. De leden
van de Coöperatie beslissen met
elkaar waaraan dit geld wordt be-
steed. Dus wordt klant van NLD en
lid van de Coöperatie!

Heeft u nog vragen? Mail ons dan
met Cooperatie.eik@gmail.com
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Hallo mede dorpsbewoners,

Wij zijn Maurice en Pascal en wonen met veel genoegen in Kantens.
Hiervoor waren wij woonachtig in de stad Groningen. Beiden zijn we nog
steeds werkzaam in Groningen. Ikzelf werk bij Bauhaus en Pascal werkt
bij het UMCG.

Onze vorige woning werd voor ons
te klein en het was af. Kortom geen
uitdaging meer voor ons als perso-
nen die altijd bezig zijn. Mede hier-
door zijn wij om ons heen gaan
kijken naar een woning welke bij
onze stijl past en genoeg uitdaging,
rust en ruimte heeft voor onze be-
zigheden en hobby's.
Deze woning vonden wij in Kan-
tens, waar we nu alweer een jaar
mogen wonen. We zijn in decem-
ber 2016 begonnen met een groot-
schalige verbouwing welke 10
weken geduurd heeft. De vorige
bewoners hadden de woning en
tuin in onze ogen echt verwaar-
loosd. Er is om en nabij 100m3
bouw en sloopafval afgevoerd en
daarna hebben we alles weer op-
gebouwd in oude stijl zoals deze
woning in beginsel bedoeld was.
Houten balkenplafonds werden
weer zichtbaar en vele gebinten
weer tevoorschijn gehaald wat al-
lemaal verstopt was achter voor-
zetwandjes en gipsplaten plafonds.
Rest alleen het schilderwerk bui-
tenom nog en het achterhuis moet
nog grondig verbouwd worden.
Wellicht met een mooie rieten kap.
Hiervoor zijn de plannen nog niet
geheel afgerond en volgt in de loop
der tijd.
Toen het voorjaar 2017 werd in
Kantens en mijn vissen de winter
hadden overwinterd in een zwem-
bad werd het tijd om de tuin groot-
schalig aan te pakken. Ook dit was
een heel karwei wegens achter-
stallig onderhoud. Hiervoor heb-
ben we menig graafmachine in de
tuin gehad om alles leeg te trekken

en af te voeren. Nu zijn we een mooi
eind verder en in grote lijnen ligt
alles. Een zwemvijver van 80.000
liter water is mijn trots. Hier mogen
mijn vissen de komende jaren van
genieten net als wijzelf op warme
zomerdagen. Ook onze sierduiven
hebben een mooie duiventil in een
ren waar kippen dagelijks gaan
zorgen voor verse eitjes, welke wij
aan de weg zullen gaan verkopen.
Onze katten Jamila, Levi en Kitty
maken het geheel voor nu com-
pleet.
Wij hebben het eerste jaar in Kan-
tens een hoop gedaan, meege-
maakt, een paar leuke buren mo-
gen leren kennen en hopen hier nog
lang en met veel plezier te mogen
wonen.
Tot ziens.

Maurice en Pascal
Bredewegstraat

Giften
Wij hebben afgelopen periode
de volgende giften ontvangen:

Stg. Kantster Jeugdhonk ....25,00
vv K.R.C. ............................50,00
Orgelcommissie
Antoniuskerk ......................25,00
Gezondheidscentrum
Het Hogeland
Middelstum ..................... 100,00
Gem. Eemsmond ............. 184,00
Energie Initiatief Kantens ...30,00

Heel hartelijk dank voor uw gaven!
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Na het kerstreces begon ik mijn politieke werk met de commissiever-
gadering op woensdag 10 januari. Soms is er een agenda met veel
agendapunten. Op deze agenda stonden slechts drie agendapunten,
maar ze hadden me van te voren al aardig bezig gehouden; vooral het
agendapunt met het rapport ‘Toestand Natuur en Landschap’ van onze
provincie! In de kerstvakantie had ik al veel voorbereidend werk verricht.
Ik had het niet alleen druk met het lezen van de 162 bladzijden van het
rapport, maar ook met het lezen van 522 reacties op de themasite…

 Slechts 53% van de stemgerech-
tigden hadden gestemd bij de Pro-
vinciale Statenverkiezingen in 2015.
Daarom is er een campagne ge-
start om meer mensen te interes-
seren voor de provinciale politiek
en hen er meer bij te betrekken. Er
wordt ook naar allerlei mogelijkhe-
den gezocht voor burgers om een
mening te geven en/of in gesprek te
gaan met Statenleden.

Als inwoners van onze mooie pro-
vincie hebben we immers allemaal
wel een mening over onze leefom-
geving. De natuur en het landschap

in Groningen is uniek en best wel
veelzijdig. Het maakt een heel ver-
schil waar je woont: op het Hoge-
land met grote open ruimten of in
het Westerkwartier met houtsin-
gels en bosjes. Inwoners van de
provincie Groningen konden van
11 t/m 20 december 2017 op de site
www.kiesvoorgroningen.nl  aan-
geven hoe zij de natuur en het land-
schap in hun eigen omgeving bele-
ven. Er waren meer dan 400 men-
sen die een reactie hadden gege-
ven. Die reacties konden worden
gebruikt ter voorbereiding van de
bespreking van dat rapport.

Maar wat een verschillende reac-
ties! Soms kort en krachtig. Soms
een uitgebreid betoog met onder-
bouwde en waardevolle tips en
ideeën. Ook veel reacties met ken-
nis van de natuur.

Smaken verschillen; de een wil
graag meer bos, de ander is juist
erg blij met de openheid en geniet
van de weidse vergezichten. Ook
waren er kritische reacties en reac-
ties met zorgen: “minder weidevo-
gels, wat is er aan te doen?”

Maar overheersend in de meeste
reacties was dat we als Groningers
trots zijn op onze provincie en we er
ons ook verantwoordelijk voor voe-
len. De natuur verandert in de loop

van de tijd en kwetsbare natuur
moet beschermd worden. Het is de
uitdaging voor ons als Provinciale
Staten om te kijken welke moge-
lijkheden we hebben. Maar we
kunnen het niet alleen. De bespre-
king van het rapport ‘Toestand Na-
tuur en Landschap’ in de commis-
sievergadering was nog maar een
begin. Samen aan het werk, want
Groningen zijn wij zelf!

Hilma Oudman-Dam

P.S.: U kunt de site
www.kiesvoorgroningen.nl nog
steeds bezoeken.

vv K.R.C. gaat zaalvoetballen en bowlen
Zaterdag 10 februari 2018 organiseert vv K.R.C. voor alle senioren,
dames en junioren v.a. 14 jaar (leden en donateurs) in Sporthal De
Mencke te Uithuizen een avondje 'ZAALVOETBALLEN EN BOWLEN'.
Aanvang is 19.00 uur.

Rectificatie
In het Kerstnummer van t Lougnijs, stond dhr. G. Alles met het gedicht
“December Mist in Stitswerd”. Dit gedicht werd omlijst met een tweetal
tekeningen, waarbij stond vermeld dat dit Art-work van Pol Wijngaard
betreft. Dit verdient een rectificatie. Beide tekeningen zijn namelijk door
Gert Alles zelf gemaakt.
Gert voelt zich nog erg verbonden en betrokken bij Stitswerd en heeft zelfs
de beide Lougnijzen, waarin hij een bijdrage heeft gehad, ingelijst thuis
hangen.

Alette de Vries

Zaalvoetbal
Stel een team samen van minimaal
6 personen en geef je team op vóór
woensdag 7 februari bij Reinder
Blaauwwiekel. Geef daarbij ook de
kleur van de shirts door waarin
jullie gaan voetballen.
Deelname = gratis.

Bowlen
Opgave hiervoor niet nodig. Aan-
wezig zijn om 19.00 uur.
Deelname = gratis.

Nieuwjaarverloting
vv K.R.C
De uitslagen van de nieuwjaarver-
loting van 6 Januari 2018 zijn:
1e prijs € 150,00 ........... 0259
2e prijs € 75,00 ........... 1335
3e prijs € 50,00 ........... 0316
4e prijs € 25,00 ........... 0337
5e prijs € 25,00 ........... 0803
6e prijs € 10,00 ........... 0877
7e prijs € 10,00 ........... 0848
8e prijs € 5,00 ........... 1290

De gewonnen prijzen zijn tot zes
maand na de trekking (uiterlijk 6 juli
2018) af te halen bij de penning-
meester van vv K.R.C., dhr. E. Bak-
ker (Stitswerderlaan 11, Kantens).
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Gebiedsagenda, dorpencoördinator en bewonersbegeleiders
In januari kregen Herman en ik een
uitnodiging om naar t Schienvat te
komen en mee te denken over een
gebiedsagenda van, voor en door
Kantens.

Helaas waren wij de eerste keer
verhinderd maar dinsdag 9 januari
zijn wij wel geweest. Niet wetende
wat er precies van ons verwacht
wordt, maar wel positief ingesteld
zijn we erheen geweest. En wat een
andere wending kreeg deze avond,
voor alle deelnemers! Er waren
heel veel vertegenwoordigers van
de gemeente Eemsmond, ieder met
zijn eigen kennis en kunde. En het
bleek dat wij van heel veel functies
geen weet hadden, dat er heel veel
hulp op ons zit te wachten in het
gemeentehuis waarvan zij denken
dat wij weten dat zij er zijn.
Deze “eye-opener” wil ik graag
met iedereen in Kantens, Rottum
en Stitswerd delen.
Eerst was daar Kiona Stel. Zij is
dorpencoördinator en is een soort
wegwijzer. Je kunt haar benaderen
en zij zal je helpen, doorverwijzen,
met je meedenken. Zo gaat zij voor
het Kantster Jeugdhonk aan de slag
en de kennismaking met de nieuwe
jongerenwerkers iets verspoedi-
gen en we kunnen haar altijd nog
vragen m.b.t. activiteiten en infor-
matie.
Maar kent u de bewonersbegelei-
ders? Ik had er nog nooit van ge-
hoord (heb er gelukkig ook nog
geen nodig gehad). Maar tijdens
deze bijeenkomst hoorden we van
een dorpsgenoot dat er mensen
met veel schade zitten na de aard-
bevingen. Dat zij niet meer weten
wie wat regelt of organiseert, maar
wel hun huis voor hun ogen kapot
zien gaan. Dat zij er aan onder door
dreigen te gaan. Ik schrok daarvan;
ik wist niet dat het ook bij ons in het
dorp zo erg is. Daarom wil ik deze

mensen graag attenderen op de
‘bewonersbegeleiders’ van Natio-
naal Coördinator Groningen op het
gemeentehuis. Van Kiona heb ik de
volgende informatie gekregen:

Deze begeleiders hebben een over-
zicht van de instanties en bij hen
kunt u terecht met al uw vragen en
zorgen.
Ik hoop hiermee iemand geholpen
te hebben. Maar goed, dan nog de
gebiedsagenda. Ik gebruik hiervoor
de woorden van Eva Bennen, zij
begeleidt ons (Kantens) hierbij:

Doel van gebiedsagenda
In opdracht van de gemeente Eem-
smond willen we samen met jullie
een gebiedsagenda voor Kantens
opstellen. De gebiedsagenda is een
document waarin duidelijk naar
voren komt wat er de komende
jaren belangrijk is voor Kantens.
Wat is er nodig om veilig en gezond

te blijven leven, wonen en ontwik-
kelen in Kantens?
Het doel is dat de gebiedsagenda
één overzichtelijk beeld geeft over:

l een beeld anno nu van Kantens
l de gewenste koers
l welke maatregelen en projec-

ten daar bij horen
l wie en wat er voor nodig is om

die maatregelen uit te voeren in
menskracht en middelen

In een volgende Lougnijs wil ik hier
graag meer over vertellen.
Maar heeft u ondertussen vragen,
ideëen, dan kunt u dus terecht bij
Kiona Stel, de dorpencoördinator,
bij de bewonersbegeleiders voor
aardbevingsschade en natuurlijk
wil ik ook best proberen antwoord
te geven op uw vragen.

Groetjes Harriët Wassink

Historische roman Tiggeljong
Het verhaal van Yp de steenfabrieksarbeider

Dit boek, geschreven door Jan Bos
uit Bedum, vertelt het indringende
verhaal over sociale armoede,
werk en huisvesting in de periode
1860-1890. Over de armsten, de-
genen die werden uitgebuit, het
steenfabrieksvolk. ‘Tiggeljong’ Yp,
de Hogelandsters sprekende hoofd-
persoon, wil zich hieraan ontwors-
telen. Deze historische roman is
gebaseerd op werkelijk vertelde
verhalen van vele mensen, over
hoe hun voorouders leefden en
werkten in die tijd. Het is geschre-
ven in alle plaatselijke dialecten
van de streken waar Yp heeft ge-
woond en gewerkt. Dit gebeurde in
samenwerking met de omtaolers
van de Nedersaksisch plaatselijke
dialecten: het Hoogelandsters,

Drents, Veenkoloniaals, Sallands
en Gelderlandse dialecten.

ISBN: 978 90 79742 15 8
Formaat: A5 met160 pagina’s
Uitvoering: softcover / zwart/wit
Prijs: Bij voorinschrijving

 12,50 (tot 1 maart)
daarna  15,00

Voor meer informatie:
www.noordproof.nl
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BERICHT UIT ROTTUM
Kloosterspeulers treden op
Op zaterdagavond 17 februari zal de toneelvereniging 'De Kloosterspeu-
lers' het toneelstuk “Gebonden groentesoep met balletjes” op de planken
brengen in het Dorpshuis 'Kloosterstee' van Rottum. Het is een Platte-
landsklucht geschreven door Theo Akkermans in vier kleine bedrijven.
De zaal is open om 19.00 uur en het stuk zal beginnen om 19.30 uur. Entree
is € 5,00 voor leden van de VDR en € 7,50 voor niet-leden. Na afloop is
er een verloting. Ook dit keer belooft het een gezellige avond te worden.
U bent allen van harte welkom.

Handen uit de mouwen
De komende tijd zal er het nodige gebeuren om het Dorpshuis 'Kloosters-
tee' meer energie rendabel te maken. Zo zijn er in december jl. 13 nieuwe
zonnepanelen op het Dorpshuis geplaatst. Helaas beleefden we één van
de somberste decembermaanden van de laatste decennia - veel bewol-
king en weinig zon -  waardoor de zonnepanelen nog niet volop de kans
hebben gekregen om de energieklok terug te laten draaien.
Maar er gaat nog meer gebeuren in het Dorpshuis. Vanaf 8 januari zal het
aannemersbedrijf S. Boer met isolatie- en renovatiewerkzaamheden
beginnen. Eerst wordt de binnenmuur in het Dorpshuis aan de straatkant
geïsoleerd, daarna krijgt de keuken een 'facelift' met o.a. dubbelglas, een
nieuwe inloopkast, aanrechtblad en vloertegels. De aannemer hoopt 26
januari klaar te zijn met deze klus. Een paar maanden later zal hij de muren
voegen. Kortom, het wordt weer als nieuw.

Jaarvergadering
Het bestuur van de VDR nodigt al zijn leden uit om op vrijdagavond 26
januari de jaarvergadering bij te wonen. Aanvang 20.00 uur in het
Dorpshuis. Aftredend en niet herkiesbaar is Piet Wijnterp, omdat zijn
bestuursperiode er, helaas, op zit. Nieuwe bestuursleden kunnen zich
opgeven bij Michiel Herweijer  m.herweijer1955@gmail.com en Rinie
Meihuizen  n.c.meihuizen@kpnmail.nl.
In de vergadering zullen de jaarstukken passeren.

Terugblik
De Rottum Academy van drie zaterdagmiddagen voor de jeugd was een
groot succes en werd door 11 kinderen bezocht. De eerste middag werd
de kerk bezocht en over de historie verteld, ook het uurwerk werd bekeken
en het orgel beluisterd. De kinderen vonden het “Vet cool” evenals de
tweede middag waarin de geschiedenis van het voormalig klooster werd
bekeken. De laatste zaterdagmiddag was koud en Sinterklaas was net
aangekomen in Kantens, dus het groepje kinderen was iets minder groot,
maar desalniettemin heel enthousiast over de wetenswaardigheden
omtrent de oude steenfabriek. Het was voor herhaling vatbaar.
De fakkeloptocht op 2e Kerstdag was eveneens een succes, hoewel een
koude wind de wandelaars wel deed huiveren op hun tocht vanaf de
boerderij van de familie de Jong van Bethlehem naar het Dorpshuis. Maar
een beker warme chocolademelk en ook een andere hartversterker
bracht de wandelaars weer op temperatuur.
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Hallo allemaal! Even een verhaal vanuit een erg koud Ontario, Canada.
De meesten van jullie kennen mij ongetwijfeld wel, mijn naam is Marlies
Jansen, dochter van Henk en Kristel Jansen (woonden eerst in de oude
Posthoorn maar tegenwoordig in een nieuw pand op dezelfde locatie).
In Juni 2016 ben ik voor onbepaalde tijd naar Ontario, Canada verhuisd.

varing! Toen mijn zomerbaan erop
zat ben ik vijf weken lang op rond-
reis geweest door Noord Amerika
met Klazien Gunnink, een Neder-
landse die ik hier in Canada ont-
moette. We zijn begonnen in Dunn-
ville, Ontario en zijn vanaf daar naar
de westkust gereden. Ons vervoer-
smiddel was een relatief kleine
personenauto (een hatchback). We

hebben de zitting van de achter-
bank eruit gehaald en de leuning
naar voren geklapt. Daar overheen
hadden we 2 planken gelegd en
hadden we een redelijk vlakke plek
van 190 cm bij 95 cm om een
matras op te leggen en op te slapen!
Door in de auto te slapen konden we
goedkoop op reis en konden we
makkelijk en snel doorreizen.

Onze eerste stop was Sault Saint
Mary, en onze tweede stop was
Thunder Bay. Beiden nog in Ontario
(Ontario is zo groot dat het meer dan
20 uur duurt om naar de volgende
provincie, Manitoba, te rijden). In
Thunder Bay kwamen we een paar
zwarte beren tegen tijdens een
wandeling! Vervolgens reden we
door naar Winnipeg, Manitoba en
hebben we bij familie van Klazien
gelogeerd. De dag erop reden we
naar Carmen, Manitoba, en hebben
we een paar dagen bij Ko en Gerda,
Geertje en Martin Doornbos (oor-
spronkelijk ook uit Kantens) gelo-
geerd. Erg gezellig!

Vanuit Manitoba reden we door
Saskatchewan naar Alberta, waar
we een dikke week hebben doorge-
bracht. We begonnen bij Waterton
National Park net boven de grens
met Amerika. Daar moesten we vol
op de rem om een zwarte beer met
2 jongen over te laten steken. Toen
we ‘s nachts naar onze verblijf-
plaats terug reden hadden we bijna
een aanrijding met een moeder
eland en haar jong. Die zijn echt
ontzettend groot! Vanaf onze ver-
bijfplaats in Lethbridge reden we
naar Banff National Park en Jasper
National Park. Wat een prachtige
parken! We hebben bijna alles be-
keken: de Banff Gondola, een Lake
Minnewanka bootcruise gedaan,
naar de gletsjer geweest, naar de
top van Sulphur Mountain gegaan,
Lake Louise en Lake Morain beke-
ken, en nog veel meer.

Vervolgens zijn we naar Barrhead
en Westlock gereden en zijn we bij
Ard Doornbos op bezoek geweest,

ook een oud Kaanster. Vanaf daar
reden we weer terug door beide
parken om naar Britisch Colombia
te gaan. We namen de boot naar
Vancouver Island en vanaf daar de
boot naar Washington in de VS.
Vanaf daar reden we langs de kust
naar beneden door Redwood Na-
tional Park, Sequoia National Park
(met de ontzettend grote bomen!),
Yosemite National Park en San
Francisco. Vanaf daar reden we
‘north-east’ door de Grand Canyon,
Bryce Canyon, Utah en Colorado en
alle overige staten terug naar Ont-
ario, Canada. Echt een ongelofelijk
mooie reis! Wat een geschenk! Een
rondreis door Canada, de VS (of
beide) is echt een aanrader.

Eenmaal terug in Canada kreeg ik
een baan aangeboden bij de groot-
ste gerberateler van Noord Ameri-
ka als inkoper. Ik doe veel inkopen
in Nederland en houd zo mijn Ne-
derlands een beetje bij. Hier werk
ik inmiddels al een dik jaar.

Afgelopen juni ben ik met een vrien-
din op rondreis naar de oostkust
van Canada geweest voor tien da-
gen. Zelfde idee, weer in de auto
geslapen. We zijn naar New Bruns-
wick (bij Bay of Fundy waar ‘s
werelds laagste en hoogste getij-
denverschillen zijn. Het verschil is
16.3 meter), Prince Edward Island
(waar we de Cabot Trail hebben
gereden) en naar Nova Scotia ge-
weest. Prachtige reis!

In september ben ik met een andere
vriendin naar Yellowstone in Wyo-
ming in de VS geweest. Wat een
ontzettend mooi park! Supervul-
kaan, geisers, warmwaterbronnen,
bergen, een canyon, watervallen,
veel wilde dieren. Zoveel mooie
dingen te zien! In een vallei zagen
we een elandenkarkas bij een beek.
Er zat een zeearend in een boom en
bizons graasden in het hoge gras.
Plots kwamen er twee wolven uit
het bos! Een grote zwarte en een
kleinere grijze. Ze begonnen van
het karkas te eten. Niet veel later
kwam er ook een grizzlybeer uit het
bos en stal het karkas van de wol-
ven! De wolven cirkelden om de
beer en het karkas heen in de hoop
de beer weg te jagen, maar dat was
ze niet gelukt. Net een National
Geographic-film die we live keken!

Inmiddels ben ik weer druk bezig
met het werk. Zoals ik al noemde is
het hier erg koud, met Oud en Nieuw
was het -26 graden. Mijn vader en
mijn broertje Marten kwamen een
week langs deze winter, net toen
het ontzettend koud was. Het is hier
al 30 jaar niet zo lang zo koud
geweest in de winter (en niet zoveel
sneeuw!).

Mijn huidige werkvisum geldt nog
tot juni van dit jaar. Ik ben bezig met
een volgende aanvraag. Als ik die
krijg blijf ik voorlopig nog in dit
prachtige land werken. Krijg ik die
niet dan zal er niet veel anders
opzitten dan teruggaan naar Neder-
land. We zien wel wat de toekomst
brengt. Wie weet tot over een half-
jaar!

Groeten uit Canada,

Marlies Jansen

32 Aterno Drive
Hamilton ON
LC9 5S5
Canada

Ik ben geboren in 1991 te Kampen,
maar heb het meeste van mijn jeugd
doorgebracht aan de Bredeweg-
straat in Kantens. In 2002 ben ik met
mijn ouders en zus Wikje, broertje
Ben en zusje Agnes voor een kleine
twee jaar naar Ontario, Canada
verhuisd. Ik was toendertijd elf jaar
oud. In 2004 verhuisden wij weer
terug naar Kantens. Na een korte
periode in huurwoningen in Kan-
tens en Rottum gewoond te heb-
ben, kochten mijn ouders de oude
Posthoorn aan de Middelstumer-
weg in Kantens.

Op 19 jarige leeftijd vertrok ik voor
tien maanden naar Madrid om daar
au-pair te zijn. Een erg leuke bele-
venis waardoor ik Spaans heb le-
ren spreken. Na deze tien maanden
heb ik een vol schooljaar bij de Plus
in Middelstum gewerkt (ik werkte
daar al jaren in het weekend). In
2011 begon ik met de studie Facility
Management aan de Hanzehoge-
school. Voor mijn derde studiejaar
ben ik op uitwisseling naar Canada
gegaan. Het eerste halfjaar was
een minor International Business
Management in Kitchener, Ontario
en het tweede halfjaar deed ik een
onderzoek voor een paarden ranch
in Welland, Ontario. Ik wilde nog
lang niet terug naar Nederland maar
ik moest terug om mijn scriptie te
schrijven en studie af te ronden.
Vervolgens heb ik nog een jaar lang
in Nederland gewerkt om geld te
sparen en mijn visum aan te vragen
om naar Canada te verhuizen. In
Juni 2016 was het eindelijk zo ver
en vertrok ik naar Canada! Mijn
broertje Ben ging twee weken mee
(hij wilde wel meehelpen om al
mijn koffers te verslepen), en wat
een ontzettend leuke tijd hebben we
gehad!

Nadat Ben weer naar Nederland
was vertrokken begon ik met een
baan als kampbegeleider bij een
christelijk kamp op de ranch in
Welland. Een ontzettende leuke er-
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Kunststukje
Soms vraag ik mij dingen af. Zinnige en onzinnige. Meestal onzinnige. Zo
vroeg ik mij af bij het zien van een klein schilderijtje, daarover straks
meer, wat het kleinste schilderijtje ter wereld is. Het aangewezen boek
daarvoor is het Guinness Book of Records. Dat heb ik niet en ga ik ook
niet aanschaffen, maar internet biedt uitkomst.
Volgens het Book is Jean Thomassen, zowaar een Nederlandse schilder,
de maker van 's werelds allerkleinste olieverfschilderij. Het meet 1,2 x
1,2 mm en beeldt een rechteroog uit. Een afbeelding kan ik nergens
vinden.
Kan het nog kleiner? Ja, maar dan niet geschilderd maar geprint. Zwitsers
hebben een foto van drie clownsvissen met hun zeeanemoon geprint, die
alleen met een microscoop te zien is. De grootte is 0,0092 vierkante
millimeter, ongeveer zo 'groot'  als de doorsnede van een haar. Terwijl
een levende clownsvis ongeveer 10 cm groot is.
Als je weet wat het kleinste is, wil je natuurlijk ook weten wat het grootste
schilderij is.
Een panoramaschilderij van 388 meter lang en 2,6 meter hoog over
walvisvaart, gemaakt in 1848 door Benjamin Russell en Caleb Purring-
ton. Het ligt in rollen opgeslagen in New Bedford, Massachusetts. Het is
onlangs gerestaureerd, maar een plek om het op te hangen is nog niet
gevonden.
Voor wat betreft een panorama kunnen we in eigen land terecht. In Den
Haag hangt een schilderij in een cirkel met een omtrek van 120 meter en
14 meter hoog. Het is in 1881 geschilderd door Hendrik Willem Mesdag
en hangt in het naar hem genoemde Panorama Mesdag. Vanaf een duin
nabij Scheveningen zie je de omgeving destijds.
Een eenvoudig rekensommetje toont aan dat het walvisschilderij welis-
waar langer is, maar qua oppervlakte kleiner is dan 'onze' Mesdag (1.009
vs.1.680 m).
Genoeg 2voor12-informatie. De aanleiding van dit Maarten van Rossems
Slimste Mens-gedoe is een tentoonstelling die nu in het Groninger
Museum te zien is.

Boven mijn computer, waarop ik dit allemaal maak, hangt een reproductie
van Claude Monet op ware grootte (63 x 48 cm) van Impression, soleil
levant. Het werk uit 1873 waarnaar een hele stroming is vernoemd. Jaren
geleden las ik dat Monet in Londen kennis maakte met het werk van een
zekere Joseph Mallord William Turner (1775-1851) en dat hij diep onder
de indruk was. Alleen de naam al. Dus ik op zoek naar plaatjes van Turner.
Kunsthistorisch niet helemaal juist, geloof ik, maar dat was pas impres-
sionistisch! Ik kan me voorstellen dat Monet, en anderen na hem, op z'n
zachts gezegd wat ideeën opdeden.
Nog grotere vreugde toen ik een klein schilderij van Turner in het kasteel
Nijenhuis in Heino ontdekte. Helemaal geweldig werd het toen Museum
de Fundatie in Zwolle en Rijksmuseum Twenthe in Enschede eind 2015

een duo tentoonstelling over Turner openden. Haast allemaal grote
werken, maar daartussen hing het schilderijtje, nu in Zwolle.

Zijn latere werk bestaat veelal uit woest geschilderde zeeën, zo ook
'Wolken en Water' uit 1840. Het verhaal gaat dat hij zich tijdens een storm
liet vastbinden aan de mast van een schip om zodoende de essentie van
een storm beter te kunnen ervaren. Het meet slechts 49 x 32,5 cm. Bijna
abstract en dat 180 jaar geleden, 33 jaar voor Impression.
De lezers van t Lougnijs moeten het doen met zwart-wit afbeeldingen.
Vorige maand is in het Groninger Museum de tentoonstelling: 'De
Romantiek in het Noorden - van Friedrich tot Turner' geopend. Natuurlijk
repte ik mij kort na de opening naar het museum. En jawel hoor:
onopvallend tussen andere werken uit de gehele wereld hing 'mijn'
schilderij, helemaal uit Zwolle. Alsof ik een oude bekende of beter gezegd
een oude liefde ontmoette. Kriebels.
In de museumwinkel heb ik een ansichtkaart gekocht en thuis ingelijst.
Een definitief plekje moet hij nog krijgen, maar ondertussen staat hij op
de thermostaat van de verwarming te pronken. Afmeting 15 x 10 cm.

Eric de Klerk

PS
De tentoonstelling: De Romantiek in het Noorden - van Friedrich tot Turner
is tot en met 6 mei in het Groninger Museum te bezichtigen.

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Geheimzinnige huizen in het kerkje
van Rottum
Expositie
Sytske Feitsma
Van 20 januari tot en met 18 maart
is in het kerkje van Rottum een
expositie van ceramische tegelta-
bleaus van beeldend kunstenaar
Sytske Feitsma. Sytske kiest als
thema voor haar werk “domus”
ofwel “huis”. In de, een beetje ge-
heimzinnig aandoende, tegelta-
bleaus huizen diverse bewoners.
Tussen de tableaus ontdekt men
bijvoorbeeld het huis van de ber-
kenziel of het huis van Anna.
Sytske is woonachtig in Pieterbu-
ren. Sinds 1987 is zij werkzaam als
ceramiste. Naast tegels en ge-
bruiksvoorwerpen, vervaardigt zij
fantasievolle vrije vormen, waar-

van enkelen tijdens de expositie
zijn te bewonderen.

De geheimzinnige huizen van Syts-
ke Feitsma zijn van 20 januari tot en
met 18 maart dagelijks te zien in het
kerkje van Rottum, Kloosterweg 13
van 10.00 uur en 17.00 uur. Toe-
gang is gratis.
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Van Eemsmond
naar het Hogeland
Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum
en Eemsmond samen de nieuwe gemeente Het Hogeland. Er zal het
komend jaar dan binnen en tussen de huidige gemeenten veel overlegd,
geregeld en beslist moeten worden op diverse gebieden.
In onze dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum wonen momenteel vijf
gemeenteraadsleden van de gemeente Eemsmond. Zij zijn bij de over-
gang van Eemsmond naar Het Hogeland heel dicht betrokken. Het
komend jaar zullen zij ons het een en ander uitleggen, toelichten en
informeren over de transformatie naar gemeente Het Hogeland.
Deze keer is Rein Eisinga uit Stitswerd aan het woord:

Martin (red. Stitswerderlaan, Kantens) is werkzaam als docent Ver-
pleegkunde bij het Noorderpoort te Groningen. Dat is een veelomvattend
beroep met veel verscheidenheid aan werkzaamheden. Hij geeft met
name les in verpleegtechnische vaardigheden aan 4ejaars studenten die
de opleiding tot Verpleegkundige volgen. Daarnaast begeleidt hij een
aantal studenten op hun stage in een zorginstelling in de provincie,
bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuisinstelling of een instelling
voor zorgvragers met een handicap of psychische stoornis.

Maar het grootste deel van de week
heeft hij individuele gesprekken
met studenten van alle leerjaren
die een leerprobleem hebben. Er is
een jaarlijkse toename te bespeu-
ren van studenten met psychische
problematiek. Een depressie bij
jongeren is (lang) niet zeldzaam
meer. Martin coacht hen of verwijst
door, naar professionele instanties
met psychologen of psychiaters,
naar huisartsen maar ook naar een
instantie voor bijvoorbeeld huis-
werkbegeleiding. Decaan was de
vroegere benaming. Tegenwoor-
dig heet het Studentbegeleider. Een
overkoepelende taak van Martin is
Vertrouwenspersoon, voor studen-
ten en personeel van het grote Noor-
derpoort.

Tja, en dan blijft er toch nog een dag
per week over. Op de woensdag is
hij verbonden aan het Wenckebach
Instituut. Dat is het opleidingscen-
trum van het UMCG. Daar verzorgt
hij trainingen voor verschillende
doelgroepen in de zorg. Artsen en
verpleegkundigen, doktersassis-
tenten, personeel van de operatie-
afdelingen en van de recovery.
Soms zijn er ook groepen van bui-
ten het UMCG die een training aan-
vragen. Telkens gaat het om het
(opnieuw) bekwaam verklaren van
deze specifieke doelgroepen op het
gebied van verpleegtechnische
vaardigheden in de zorg.

Soms zijn er wat raakvlakken te
bespeuren tussen het MBO en het
HBO. Zo blijf je op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. En dat is
weer belangrijk wanneer je trainin-
gen geeft voor verschillende ni-
veaus, waarbij een nieuwe ontwik-
keling belangrijk kan zijn. Het is
met name het contact met de ver-
schillende doelgroepen die het werk
interessant maakt. De vele prak-
tijkvoorbeelden en anekdotes uit
de tijd voor het onderwijstijd ko-
men nog steeds van pas en verle-
vendigen elke training!

Martin Sprenger

De gemeentelijke herindeling van
Noord Groningen
Veel mensen kunnen zich nog wel
herinneren dat in 1990 de gemeen-
ten Warffum, Usquert, Hefshuizen
en Kantens samen gevoegd (herin-
gedeeld) werden. Dat was nodig,
omdat de gemeentelijke organisa-
ties te klein, samenwerking te on-
democratisch en er bestuurlijk on-
voldoende kwaliteit waren. Nu 28
jaar later vindt er een nieuwe bewe-
ging plaats met ongeveer dezelfde
argumenten maar met nog grotere
gemeenten. Niet iedereen, zowel
de gewone inwoners als de inwo-
ners die bestuurlijke invloed heb-
ben, was even enthousiast. De nieu-
we gemeente Het Hogeland gaat
maar liefst van Lauwerszee tot bijna
Dollard tou en van bijna Drenthe tot
aan 't Wad.

Een extra argument voor deze her-
indeling was dat Den Haag steeds
meer taken bij de gemeenten neer-
legt, de gemeente staat immers
veel dichter bij zijn inwoners dan
het rijk. Maar ja, als je veel rijkst-
aken decentraliseert, dan moeten
die organisaties dat wel aankun-
nen. Zie hier, het zwaartepunt waar
bijna alles wat met deze herinde-
ling te maken heeft om draait….
Hoe zorg je ervoor dat de gemeente
dicht bij zijn inwoners blijft en inwo-
ners betrokken blijven bij hun ge-
meente?

Via een veelheid aan werkgroepen
worden allerlei onderdelen van de
huidige vier gemeentelijke organi-
saties in elkaar geschoven. Voor
de baas van de gemeentelijke or-
ganisatie, de gemeentesecretaris,
is een sollicitatieprocedure gestart.
Deze man of vrouw zal zo snel
mogelijk betrokken worden. Hij of

zij zal er op toe moeten zien dat na
1 januari 2019 de nieuwe organisa-
tie zonder al te grote problemen de
taken van de oude vier gemeenten
over neemt. Voorlopig blijven de
gemeentehuizen geheel of gedeel-
telijke in gebruik. Het is een taak
voor de nieuwe gemeenteraad, om
de wens de afstand tussen ge-
meente en inwoners niet te groot te
laten zijn, uit te voeren.

De huidige gemeenteraden probe-
ren grip op de ontwikkeling te hou-
den via een raadsklankbordgroep
waarin van elke fractie (lees: partij)
in elk van de vier gemeenteraden
een lid is afgevaardigd. De verga-
deringen zijn openbaar en worden
gehouden in de raadszaal van ge-
meente Eemsmond in Uithuizen. In
de Ommelander Courant worden
ze onder het gemeentenieuws aan-
gekondigd.
Ondertussen maken de verschil-
lende politieke partijen zich op voor
een jaar waarin de verkiezing voor
een nieuwe raad van de gemeente
Het Hogeland in november zal
plaatsvinden.
En als u nieuwsgierig bent hoe de
nieuwe huisstijl er uit komt te zien,
binnenkort wordt u om een mening
gevraagd.

Ik heb in vogelvlucht een beschrij-
ving proberen te geven van wat er
allemaal speelt ten aanzien van de
gemeentelijke herindeling. Mijn
vier collega's die ook in het ver-
spreidingsgebied van t Lougnijs
wonen, zullen in de volgende afle-
veringen meer ingaan op specifie-
ke onderwerpen.

Rein Eisinga
fractievoorzitter
Gemeentebelangen Eemsmond
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

Column
Ien t Dagblad van het Noorden mag
k geern ale columns lezen. Ze
schrieven alpmoal aans, mor wat
mie opvaalt is dat mainsten voak
schrieven hou ter bie heur thoes
heer gaait. Zo wait k van Herman
Sandman dat e geern pindakees op
stoet lust en sums op baank ligt om
films op Netflix te kieken. Nou vaalt
t nait mit om haitied n onderwaarp
te vienden. Herman is nij en t mout
nog wat wennen. Ale doagen wat
opbedenken veur zien Ogenblik
onderaan ien t linker houkje van
kraant, goa der mor aanstoan. n
Poar moal kreeg e der aal van
laangs ien n iengezonden stukje.
Om zien gal te spijen over de FC
bruukte hai t Onze Vader en keu-
nenk Willem Alexander kreeg ook n
gleer. t Stekt naauw, Biebel en t
keunenkshoes kinnen ie beder òf-
blieven.

Ien t weekend binnen der aaltied
meer columnisten. Vrijdoags be-
gunt t mit Jean Pierre Rawie. Hai

het n wat old Nederlandse me-
naaier van schrieven. Vermoakelk
(hai zol amusant zeggen) binnen de
oetsproaken over zien jonge vrun-
din. Mit aalpmoal hoofdletters nuimt
hai heur: De Jonge Vrouw Die Haar
Leven Aan Mij Vergooit of De Jonge
Vrouw Die In Mijn Huis Woont.

Din hemmen ie Rosa Timmer, de
journaliste dij ien n kroug ien Stad
ien billen knepen wer, wat n haile
ophef wer. Ze het doar over schre-
ven, net as over heur traauwerij
mit Remy van Mannekes dij bie
RTV Noord waarkt. Leste tied
schrift ze over heur zaike pa. Op
heur foto stekt ze joe sums tong
oet, drukt joe n voest onder neus of
geft joe n roos, mor net hou vlaag
der bie haangt.

Tommy Wieringa trekt mie nait
aaltied. Zien bouk Joe Speedboot
vond k mooi, mor zien column sloa
k voak over. Zien nijste bouk De
heilige Rita staait op ploats 5 ien de
top 10.

René Diekstra lees k as t onder-
waarp mie schier liekt. Vrouger las

n Cursus
Grunneger Toal
ien Stad
In 'meertmoand-dialectmoand' gaat
het Huis van de Groninger Cultuur
weer een Korte Introductiecursus
organiseren, een cursus van vier
avonden waarin per avond een
aspect van de Grunneger Toal wordt
belicht; te weten het spreken, de
grammatica/spelling, de literatuur
en de mentaliteit van de Grunneger.
Elke avond wordt verzorgd door
steeds een andere bevoegd docent
Grunneger Toal. De cursus zal star-
ten op 6 maart, wordt gegeven in de
Groninger Archieven te Groningen
en kost € 40,00 (incl. het zakwoor-
denboekje).
Uiteraard is het doorgaan van deze
cursus afhankelijk van het aantal
aanmeldingen.
Voor meer informatie en aanmel-
ding: T 06  48 68 22 78 of
E cursusgronings@gmail.com .

Winter
As de kolle oostenwinden
sniedend waaien over t veld,
t heldre schiensel van de moane
ons van strenge vorst vertelt,
as de doagen op t körtste binnen,
t ale nachten vrust dat t kroakt,
t jonkgoud op bevroren vievers
zok mit scheuveln best vermoakt,
as de widde vlokken valen
uut n lucht zo gries as lood
as de muskes kleumend wachten
op heur doaglieks körske brood,
as in t bos de koale bomen
dreumend stil te wachten stoan,
den regaaiert ‘Keunenk Winter’.
Hail noatuur kin sloapen goan.

Nies Sap-Akkerman
Oet: ’n Stukje Parredies

De
Menalda
Vetes
Theatergroep WAARK speelt op
vrijdagavond 2 maart en zaterdag-
avond 3 maart de voorstelling DE
MENALDA VETES in het Bernlef-
theater.

Een eigentijds hoorspel in het Gro-
nings. Het script is geschreven door
Jan Veldman, gebaseerd op de
13eeeuwse Menalda Vetes zoals
door Abt Emo opgetekend in de
Kronieken van het klooster Bloem-
hof.
Regisseur Albert Secuur heeft een
theatervorm gekozen die het meest

k hom nooit, mor sunt der n petret
ien vol ornoat van hom bie staait,
worden ie nijsgiereg wat e joe te
vertellen het. Wat n foto aal nait dut!

Marga Kool en Jan Veenstra schrie-
ven om beurten, elk n èndje. Marga
is as kleuterjuf begonnen. Loater
wer ze Gedeputeerde ien Drenthe
en leste tied was ze Diekgroaf bie
n Wotterschap, woar ze körtleden
mit ophollen is. Ien heur beguntied
was ze mit heur Drentse verhoalen
op pad. Ze was ook n moal ien t
Schienvat. Non schrift ze mit heur
man, schriever en dichter, Jan Veen-
stra ale zotterdoagen n column. Ze
zitten mekoar wat te nittjen over
wat ter ien wereld om heur tou en
bie heur thoes gebeurt. t Slöt is voak
humoristisch.

Mien favoriet is de Drentse zanger
Daniël Lohues. Zien verskes bin-
nen knap, mor zien verhoalen doun
der nait veur onder. Woar hoalt e de
zinnen vot? t Zit aaltied zo mooi ien
mekoar. Om òfgunsteg op te wor-
den.

Anje van der Hoek

lijkt op een live hoorspel waarin
geluid en muziek een belangrijke
rol krijgen toebedeeld.
Er wordt door de vier acteurs ge-
wisseld van de 13e eeuw naar nu
en van de personages als hoor-
spelacteurs naar hun rol in het mid-
deleeuwse stuk.

WAARK gaat voor een historisch
verantwoord stuk, met een duide-
lijke relatie naar het hier en nu en
gelardeerd met een flinke dosis
onderkoelde Grunneger humor.

Spel: Sarah Schierbeek,
Nick Kamerling,
Arend Lommert,
Nico van der Wijk

Plaats: Bernleftheater
Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 14,00
Kaarten: bij voorkeur via

www.bernleftheater.nl
onder contact
eventueel telefonisch

 425221
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 28 januari
09.30 uur  Leesdienst
14.30 uur  Leesdienst

Zondag 4 februari
11.00 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  in GKv Middelstum

Zondag 11 februari
09.30 uur  ds. J.E. Kramer
14.30 uur  ds. P.A. Slager

Zondag 18 februari
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. C. Dusseldorp

Zondag 25 februari
09.30 uur  Leesdienst
14.30 uur  Leesdienst

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 28 januari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek

Zondag 4 februari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - Leesdienst

Zondag 11 februari
09.30 uur  ds. J.G. Kortleven
14.30 uur  ds. S.P. Roosendaal

Zondag 18 februari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen

Zondag 25 februari
09.30 uur  ds. H. Fahner
14.30 uur  ds. H. Fahner

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 28 januari
19.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoog-
eland o.l.v. Vincent Hensen

Zondag 4 februari
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Ooster-
wolde

Zondag 11 februari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)

Zondag 18 februari
10.00 uur - ds. G.A. Segger, Winsum

Zondag 25 februari
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper,
m.m.v.  Ensemble Sonus Vita
o.l.v. Anjo de Haan en Vincent Hen-
sen, orgel

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 28 januari
19.00 uur  ds. H. Poot

Zondag 11 februari
19.00 uur  ds. P. Ravensberg

Zondag 25 februari
19.00 uur  ds. H. Poot

Rabobank Clubkas Campagne
Beste lezers van t Lougnijs,

Al 37 jaar lang maken wij maandelijks voor u een (gratis) dorpskrant.
Deze wordt, behalve uit advertentie- en collectegelden, ook gefinancierd
met een sponsorbijdrage van de Rabobank Noord-Groningen. Hier is de
Rabobank onlangs mee gestopt en zij hebben nu gekozen voor een andere
wijze van lokale sponsoring, namelijk via de Rabobank Clubkas Campag-
ne.

Dit betekent dat de Rabobank
Noord-Groningen een bepaald bud-
get per jaar ter beschikking stelt en
verenigingen en clubs kunnen zich
hiervoor aanmelden. Door de leden
van de Rabobank wordt vervol-
gens bepaald hoeveel elke club/
vereniging ontvangt door middel
van stemmen.

Wij hebben ons als t Lougnijs hier-
voor ook aangemeld. Onduidelijk
is op moment van schrijven of wij
als redactie van t Lougnijs, onder
de doelgroep vallen.
Wanneer u lid bent van Rabobank
ontvangt u in februari 2018 een
aantal kaarten, waarmee u op uw
favoriete vereniging/club kunt stem-
men.
Mochten wij deelnemen, dan vra-
gen wij u hierbij om óók op ons te

stemmen. Want, hoe meer stem-
men wij mogen ontvangen, des te
groter is de kans dát we op een
bedrag van de Rabobank kunnen
rekenen.

Alvast bedankt voor uw inzet!

Alette de Vries-Rennen
Eindredacteur
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Agenda
Rottum
20 januari - 18 maart
Kloosterkerk Rottum
Dagelijks 10.00  17.00 uur
Expositie Sytske Feitsma
Entree is gratis

Vrijdag 26 januari
Dorpshuis Kloosterstee
20.00 uur
Jaarvergadering VDR

Vrijdag 3 februari
Dorpshuis Kloosterstee
20.00 uur
Rottummer Roem-joagers (klaver-
jassen)

Zaterdag 17 februari
Dorpshuis Kloosterstee
19.30 uur
Uitvoering Kloosterspeulers
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Donderdag 25 januari
t Schienvat
Generale repetitie Advendo

Vrijdag 26 januari
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo

Zaterdag 27 januari
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo

Vrijdag 16 februari
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
Vergadering uitvaartvereniging

Zaterdag 17 februari
Jeugdhonk/ijsbaan
18.00 - 20.00 uur
Schaatsen in Kardinge

Dinsdag 20 februari
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Vrouwen van Nu

Woensdag 21 februari
t Schienvat
19.00 - 21.00 uur
uitvoering Rijdende popschool

Woensdag 28 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
19.30 - 22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
17.45 - 18.45 uur
voetbaltraining
19.00 - 20.00 uur
badminton
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
14.30 - 17.00 uur
Rijdende Popschool
15.00 - 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
18.00 - 19.00 uur
voetbaltraining

Donderdag
18.30  -19.45 uur
voetbaltraining
20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
v.a. 16.00 uur
Jan's Pub

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken  06 53 17 85 67

Weekenddiensten
27 en 28 januari
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum  0595  44 17 40

3 en 4 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596 - 57 28 18

10 en 11 februari
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595 - 44 15 45

17 en 18 februari
Tandartspraktijk Winsum
Winsum  0595 - 44 22 44

23, 24 en 25 februari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050 - 301 23 37

26 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596 - 57 28 18

27 en 28 februari
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum  0595 - 55 22 92

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.__________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050 - 3014260__________________________________________

DOKTERSDIENST:
 0900-9229__________________________________________

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.
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HOLISTISCHE PSYCHOTHERA-
PIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl__________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum  0595  437555__________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 - 3140211__________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597 - 412613__________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173__________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

Chrystal Vision bij
Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu, afdeling Mid-
delstum-Kantens e.o. organiseert
op dinsdag 20 februari een bijeen-
komst in t Schienvat te Kantens.
Aanvang 20.00 uur.

Gary Aikema-Petiet zal op deze
avond vertellen wat hij en zijn part-
ner Mariska doen met hun bedrijf
Chrystal Vision. Zij zullen ingaan op
het behandelen van paarden met de
door hen ontwikkelde methode
'Chrystal Touch'. Ook komen wij te
weten wat zij voor mensen kunnen
betekenen. Er is voldoende ruimte
voor het stellen van vragen, want
het werkgebied waarin zij acteren
is voor veel mensen wellicht onbe-
kend.
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Foto van de maand
Winterbanden   Paul Moonen

Oud Papier
zaterdag

10 februari
voor 09.00 uur

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman,
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
_________________________________________

Maartnummer
uiterste inleverdatum
vrijdag 9 februari

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
 info@tlougnijs.nl

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS

434206
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:

 434206
___________________________________

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Parels van het Noorden
Op 1 en 2 juni 2018 is Kantens en omgeving het decor van “Parels van het Noorden”. Langs een route tussen
t Schienvat - de Antoniuskerk - Kantster Bos - Wandelpad - Ewsum – molen de Grote Geert - Theaterwerkplaats
en door het weiland presenteren inwoners van Het Hogeland middels dans, theater, woorden, muziek, beelden
en kunst wat hen inspireert, verbindt en bezighoudt in het Groninger land.

Wat komt er bij jou boven borrelen
als je aan “Het Hogeland” denkt?
Wat zou je een ander willen laten
zien of horen? Grijp je kans!
Bij Parels van het Noorden staat
namelijk het meedoen van inwo-
ners van “Het Hogeland” centraal .

Laway Arts wil in de regio de ama-
teurkunst een impuls geven en met
een mix van theater, woorden,
muziek, dans, foto’s….. jong en
oud werken aan verbinding tussen
inwoners. Samen laten zien wat
ons bezig houdt, waar we trots op
zijn en van genieten.
Iedereen is van harte welkom om
mee te doen. Ervaring is niet nodig,

zin om wat te doen wel!
Enthousiaste regisseurs gaan sa-
men met inwoners aan de slag om
een creatieve invulling aan Parels
van het Noorden te geven.

De reeksen van 10 werkavonden
beginnen op:
Woensdag 21 februari
19.30 - 22.00 uur
Kantens; werken aan een presen-
tatie bij de Theaterwerkplaats

Donderdag 22 februari
19.30 - 22.00 uur
Kantens; werken aan een presen-
tatie bij Ewsum

Woensdag 28 februari
19.00 - 20.30 uur
Kantens; jeugd 8 - 18 jaar werken
aan een presentatie bij de molen

De resultaten worden in het week-
end van 1 en 2 juni gepresenteerd
Jij doet toch ook mee?
Deelname is gratis en leuk. Voor
opgave of meer informatie kan je
contact opnemen met Toke van
Oorsouw,  info@lawayarts.com .

Volg ons voor het laatste nieuws op
Facebook Laway Arts of kijk op
www.lawayarts.com  voor de Pa-
rels van het Noorden-route.


